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সেকলুারিস্ট বা ধর্মরিিপেক্ষতাবাদী রক কারিি? 

জবাব রদপেপেি- শােখ ড. হারর্দ রবি আব্দুল্লাহ আল-‘আরল। 

প্রশ্ন: আর্িা একই অিলাই্ি সর্পেজ সবাপডম (পিািাপর্) আিািাপতি (ইোরেি 

আিািাত) কুিরিি রবষেরি রিপে আপলাচিা কিরেলার্। তখি একজি প্রশ্ন 

তুলপলি এবং এ প্রশ্নরি বািবাি উত্থারেত হে। তাই আর্িা আশা করি সে আেরি 

আর্াপদি জিয এ প্রপশ্নি উত্তি রদপবি। বািাকাল্লাহ্। 

(প্রশ্নরি হল) ইোরেি আিািাত রক কারিি? েব ধিপিি কুিপিি সক্ষপেই রক 

উক্ত বযরক্তি অবস্থাি রদপক তাকাপত হপব? এবং তাি উেি তাকরিপিি সকাি 

প্ররতবন্ধকতা আপে রক িা তা সদখপত হপব? তাি উেি সকউ হুজ্জাহ প্ররতষ্ঠা 

কপিপে রক িা আর্াপদি রক সেিাি জিয অপেক্ষা কিপত সদখপত হপব? আি েকল 

কুিপিি সবলােই রক এরি কিা শতম? 

উত্তি: 

েব প্রশংো আল্লাহ্ ি জিয এবং রু্হাম্মাদ, তাাঁি েরিবািবর্ম ও োহারবপদি উেি 

োলার্ ও বিকত বরষমত সহাক। 

‘আম্মা বা’আদ 

ইোরেি আিািাত ও তাি র্ত অিযািয োিা রু্পখ শাহাদাত (কাপলর্া) উচ্চািণ 

কপি, আোতভাপব রিপজপদি রু্েরলর্ দারব কপি রকন্তু সেকুযলারিজপর্ি উেি 

রবশ্বাে িাপখ এবং এি প্রচাি কপি, র্তাদশম েদ্ধরত রহপেপব এপক গ্রহণ কপি – 

তািা কারিি এবং তাপদি ওেি কারিপিি হুকুর্ প্রপোর্ কিা হপব। 
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আরলর্িা এবযাোপি একর্ত সে, সে সকউ সেকুযলারিজর্পক আাঁকপে ধপি িাপখ 

সে কারিি। 

কািি এই র্তবাদ কুিি ও িারিকযবাপদি অিুপর্াদি সদে, এবং এপত িারিকপদি 

জিয রু্ওোলাতপক ববধ কিা হে, এবং ‘ইচ্ছা ও র্ত প্রকাপশি স্বাধীিতা’ি িাপর্ 

তাপদি কুিরিি প্রোি ঘিাপত সদে এবং তাপদি কাপে এেবরকেুই প্রশংেিীে। 

কািি ধর্মরিিপেক্ষতবাদীিা দারব কপি েপতা সবরশ েপতা ধিপিি র্ত, আরকদা ও 

কুিপিি প্রোি হপব তপতাই তা র্ািবজারতি উন্নেি ও অগ্রর্রতি েরিচােক হপব। 

আল্লাহ্  তাপদি োকোও করুি। 

একইভাপব তািা আপিা রবশ্বাে কপি সে আল্লাহ্  তা’আলাি আইিপক প্ররতহত 

কপি, এপক েরিপে রদপে সেখাপি র্ণতন্ত্রপক আিা এক র্হাি কাজ। সেকুযলারিজর্ 

বা ধর্মরিিপেক্ষতাবাদ হল এর্ি একরি র্তবাদ ো র্ািুষপক িব ও আইিপ্রপণতা 

(হারকর্) এি আেপি বোে, তাপক আল্লাহ্  তা’আলাি শিীোহ্ বারতপলি এবং 

এি স্থপল অিয আইি প্রিেি ও প্ররতস্থােপিি অরধকাি সদওো হে। 

সেকুলারিজপর্ি র্াধযপর্ র্ািুষ তাি প্রবৃরত্ত ও খাপহশাতপক িব ও রিপজি রচন্তাপক 

র্ারলক বারিপে সিে। সেকুলারিজর্ অিুোেী আল্লাহ্  তা’আলাি আিুর্পতযি বদপল 

আিুর্তয কিপত হপব র্ািবীে প্রবৃরত্ত, খাপহশাত ও রচন্তাি। এ আিুর্তয হপত হপব 

েম্পূণম এবং আল্লাহি প্ররত আিুর্পতযি সচপেও এই আিুর্তয প্রাধািয োপব। 

সে সকউ এেকল কুিরি র্তাদপশমি ওেি ইর্াি আিপব, ো রকিা দ্ব্যর্মহীিভাপব 

ইেলার্ রবিস্টকািী রবশ্বাে, তািা কারিি – এর্িরক েরদও তািা শাহাদাপতি 

বাণীেরূ্হ উচ্চািণ কপি। এই সর্ৌরখক উচ্চািণ তাপদি োর্ািযতর্ উেকাপিও 

আেপব িা। তপব ঐ বযরক্তি উেি তাকরিি কিা উরচত হপব িা, োি কুিরিেরূ্হ 

এখপিা রকেুিা লুকারেত আপে, েতক্ষণ িা তাি রবরুপদ্ধ েুস্পষ্ট হুজ্জাহ্ প্ররতরষ্ঠত 

হে এবং তাপক কারিি সঘাষণা সদবাি প্ররতবন্ধকতােরূ্হ দূি হপে োে। 
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এরি েুরবরদত সে, েখি কাপিা কাে সর্পক ইেলার্পক বারতলকািী/রবিষ্টকািী 

সকাি েুস্পষ্ট রবষে প্রকারশত হে তখি তাি উেি কুিপিি হুকুর্ লার্াপিাি সক্ষপে 

সকাি শতম সিই। 

সের্ি, আল্লাহ্  েুবহািাহু ওো তাোলা রকংবা আল্লাহ্ ি িােুল (োল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওো োল্লার্) এি অবর্ািিা, রকংবা আল্লাহ্ ি দ্ব্ীপিি অবর্ািিা, রকংবা একারধক 

ইলাহপত রবশ্বাে বা ওোহদাতুল ওজুপদ রবশ্বাে, এবং এধিপণি ইেলার্ 

বারতলকািী রবষেেরূ্হ ো ইেলাপর্ি রূ্পলি োপর্ স্পষ্টভাপবই োংঘরষমক হবাি 

বযাোিরি সর্ােি িা – এর্ি কাজ কিা বযারক্তি উেি কুিপিি হুকুর্ সদোি সক্ষপে 

ঐ বযরক্ত উক্ত কাজপক কুিি রহোপব জাপি রক িা বা সকাি বা তাকরিপিি অিযািয 

প্ররতবন্ধপকি সকাি শতম সিই। বিং এই শতম (কুিিকািীি এিা জািা সে সে ো 

কিপে তা কুিি) সকবলর্াে েূক্ষ্ম রবষেেরূ্পহি সবলাে প্রপোজয। আি এেব এর্ি 

বযরক্তি বযাোপি বলা হপচ্ছ সে রু্পখ ইর্াপিি োক্ষযদ্ব্ে সদোি েি ঈর্াি রবিষ্টকািী 

সকাি কাজ কপি। 

 

আি অিযপদি সবলাে, োিা শাহাদাত উচচািি কপিরি, তাপদি কাপে ইেলাপর্ি 

দাওোহ্ রকংবা কুিআি সেৌাঁপে োক রকংবা িা সেৌাঁোক, দুরিোি িােোলা অিুোেী 

তািা কারিি। 

রকন্তু েরদ দুরিোপত তািা ইেলাপর্ি বাণী সশািাি েূপবমই রৃ্তুযবিণ কপি তপব 

আরখিাপত তাপদি বযাোপি হুকুর্ হল তািা আহলুল িাতিাহ এি অন্তভুমক্ত। আি 

রৃ্তুযি েূপবম োপদি কাপে ইেলাপর্ি েংবাদ সেৌাঁপেরেপলা রকন্তু এতদেপেও তািা 

এি ওেি ইর্াি িা এপিই রৃ্তুযবিণ কপিপে, তপব আরখিাপত তাপদি র্ন্তবয হল 

সেই কারিিপদি র্ন্তবয োপদি বযাোপি কুিআপি আল্লাহ বপলপেি – তা কপতাইিা 

রিকৃষ্ট আবােস্থল – আল্লাহ আর্াপদি এ সর্পক সহিাজত করুি। 
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ওোল্লাহু আলার্। 


